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Duurzame energie
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Brummen
Spreekt’. In januari/februari heeft u deelgenomen aan het onderzoek over
duurzaamheid. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij enkele
belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Respons en betrouwbaarheid

95%
statistisch betrouwbaar

3,71%

In totaal hebben 672 van de
1.043 panelleden deelgenomen aan het
onderzoek; een respons-rate van 64%.
Het onderzoek is door het grote aantal
respondenten statistisch betrouwbaar.
De resultaten zijn representatief over
woonplaats en geslacht.

64%

foutmarge

36%
Deelname

Energie
'Wanneer ik een nieuw energiecontract
afsluit vind ik de volgende aspecten
belangrijk':

Hoe belangrijk vindt u:
De energietransitie?

83%
Prijs

55%

Duurzaam
opgewekte
energie

15%

79%

Lokaal
opgewekte
energie

(Zeer)
belangrijk

Een energie neutrale
gemeente?

5%

(Zeer)
onbelangrijk

76%

(Zeer)
belangrijk

6%

(Zeer)
onbelangrijk

Zelf actief energie
verminderen?

84%

(Zeer)
belangrijk

2%

(Zeer)
onbelangrijk

Warmtetransitie
45% van de respondenten is bekend met de warmtetransitie (de overstap naar aardgasvrij). 55% is hier niet of
slechts enigszins bekend mee. Daarnaast beschouwde 56% van de respondenten de warmtetransitie als (zeer)
belangrijk en 15% als (zeer) onbelangrijk.

Woning
Top 3 aspecten van aardgasvrije woning die het
meest aanspreken:

62%

Goed voor het
milieu

58%

Lagere energierekening

39%

Zelf-voorzienend
worden

Top 3 voorwaarden om te investeren in
aardgasvrij maken van woning

65%

Mogelijkheid
tot subsidie

40%

CV-ketel
kapot

28%

Mogelijkheid
tot aansluiting op
warmtenet

'Bij het kopen van een andere woning
ben ik bereid om meer te betalen voor
een aardgasvrije woning'

35%

'Aan welke informatie heeft u
behoefte als u besluit uw
woning aardgasvrij te maken?'

16% van de respondenten is
bekend met de
duurzaamheidslening Gemeente
Brummen.

Top 3

27%

Verschillende mogelijkheden
80%

10% van de respondenten is
bekend met Investeringssubsidie
Duurzame Energie (ISDE).

Kosten
79%
Terugverdientijd
51%

BrummenEnergie

Energietafels

Informatie

18% van de respondenten is
bekend met BrummenEnergie.
43% heeft er wel eens van
gehoord. De overige 43% kent
BrummenEnergie niet.

7% van de respondenten is
bekend met de Energietafels in
de gemeente Brummen. 72%
kent de Energietafels niet.

33% van de respondenten vertrouwt
informatie over de overstap naar
aardgasvrij en duurzame
energieopwekking volledig als deze
afkomstig is van een
consumentenorganisatie. 24% als
deze afkomstig is van Gemeente
Brummen.

Collectieve energie
Houding tegenover samen
met buurtgenoten aan de slag
gaan met opwekken van
duurzame energie

59%

(Zeer)
positief

8%

(Zeer)
negatief

Top 3 redenen om mee te doen met een
project om samen met buurtgenoten
collectief energie op te wekken

50%

46%

Top 2 type collectieve
energieopwekking om samen met
buurtgenoten aan deel te nemen

26%

Goed voor Rendement Rendement
het milieu
voor mij geïnvesteerd in
projecten in
privé
de buurt/omgeving

58%

Energie neutrale gemeente
Houding tegenover bouw
windmolens in gemeente
Brummen

32%
(Zeer)
positief

34%

(Zeer)
negatief

Houding tegenover aanleg
zonneparken in de gemeente
Brummen

55%

(Zeer)
positief

19%

(Zeer)
negatief

39%

Zonnedaken op Zonneparken op
bestaande
bedrijventerreinen
gebouwen

Vervoer
Houding tegenover
plaatsen van
zonnepanelen op daken

82%

(Zeer)
positief

6%

(Zeer)
negatief

Beschikbare vervoermiddelen

90%

77%

1%

Auto

Fiets

Geen

Wat gebeurt er met de resultaten?
Duurzaamheid is in deze bestuursperiode (die loopt van 2018 tot 2022) een belangrijk onderwerp. Een
speerpunt van beleid. Voor de gemeente zijn de door u gegeven antwoorden waardevol. Het geeft
informatie over of en hoe dit onderwerp onder inwoners leeft.
Het beeld dat uit dit onderzoek naar boven komt biedt goede aanknopingspunten voor de verschillende
activiteiten die de gemeente de komende periode op het gebied van duurzaamheid (en met name
duurzame energie) gaat uitvoeren. De gemeente Brummen gaat de resultaten dus betrekken bij het maken
van toekomstige keuzes op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan het actualiseren van het koersdocument
duurzaamheid, het bijhorende uitvoeringsprogramma en ook het opstellen – in regioverband – van de
Regionale Energietransitie. De resultaten van dit onderzoek zijn ook interessant voor partners zoals het
burgerinitiatief BrummenEnergie.
Het gemeentebestuur van Brummen is voornemens de resultaten van dit onderzoek te vergelijken met een
zelfde onderzoek dat over circa drie jaar onder het panel wordt gehouden. Dit maakt duidelijk of
standpunten van inwoners over duurzame energie zijn gewijzigd.

